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OZK.0002.10.1.2017.ML 

Protokół Nr XXXIII/17 z XXXIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego 

która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli,  

przy ul. Podleśnej 15, dnia 29 listopada 2017 roku. 

Początek posiedzenia o godz. 1500, zakończenie o godzinie 16:55 

W momencie rozpoczęcia Sesji na sali obecnych było 23 radnych. Posiedzeniu przewodniczył 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Ryszard Andres. Posiedzenie protokołowała Marta Lebioda. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXI Sesji oraz XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu 

Stalowowolskiego. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu. 

5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym 

w Powiecie Stalowowolskim. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. 

7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016. 

8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań 

Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli. 

11. Przyjęcie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2018 rok”. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody 

dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na oddanie w dzierżawę 

w trybie bezprzetargowym części działki o nr ewidencyjnym 2294/6 obręb 0003-Centrum 

w Stalowej Woli na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz działalności w zakresie 

sprzedaży leków. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki o nr ew. 382 i 

383/1, obręb 2 -Rozwadów, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, na rzecz Gminy 

Stalowa Wola. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych 

oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów. 
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniająca uchwałę 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu 

samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, 

powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego wyrażającej zgodę na 

zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania 

z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

w 2018 roku”. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok.  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2039. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego  w sprawie emisji obligacji.  

21. Interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wolne wnioski i informacje. 

23. Zakończenie obrad Sesji. 

 

 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy 

o samorządzie powiatowym, otworzył obrady formułą: „Otwieram XXXIII Sesję Rady Powiatu 

Stalowowolskiego”. Przewodniczący przywitał przybyłych radnych, przedstawicieli starostwa, 

zaproszonych gości, przedstawicieli lokalnych mediów – prasy, radia, telewizji miejskiej oraz 

mieszkańców Powiatu. Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres na podstawie listy 

obecności Radnych stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 23 września Zarząd Powiatu zwrócił się 

z wnioskiem o wprowadzenie do porządku projektu uchwały: 

 wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego 

przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja i 

przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku”. 
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Przewodniczący Rady poinformował także, że w dniu 28 września Zarząd Powiatu zwrócił się 

z wnioskiem o wprowadzenie do porządku  następujących projektów uchwał: 

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego 

w 2018 roku. 

  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok. 

  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 

2017-2039 wraz z autopoprawką. 

  w sprawie emisji obligacji wraz z autopoprawką.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie za wprowadzeniem wyżej wymienionych 

projektów uchwał głosowało:  

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego 

w 2018 roku 23 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok 23 radnych, głosów 

przeciw i wstrzymujących się nie było. 

 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 

2017-2039 wraz z autopoprawką 22 radnych, głosów przeciw nie było, wstrzymujących 

się 1. 

   w sprawie emisji obligacji  wraz z autopoprawką 22 radnych, głosów przeciw 1, 

wstrzymujących się nie było. Porządek został przyjęty. 

 

Ad. 3  Przyjęcie protokołów z obrad XXXI Sesji oraz XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu 

Stalowowolskiego. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły zostały radnym przekazane na skrzynki e-mail. 

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady następnie zarządził głosowanie. Za przyjęciem 

protokołu Nr XXXI/17 głosowało za 23  radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Za przyjęciem protokołu Nr XXXII/17 głosowało 23 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących 

się nie było. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Stalowowolskiego. 

Przewodniczący Rady Ryszard Andres poinformował, że sprawozdanie zostało radnym przesłane 

na skrzynki e-mail. Zapytał czy radni mają uwagi do sprawozdania?  Radny Robert Fila zapytał na 

kiedy planowane jest zakończenie robót na ulicy Poniatowskiego? Starosta Janusz Zarzeczny 

odpowiedział, że ulica jest już przejezdna a termin oddania ulicy planowany jest na 15 grudnia 

i wszystko wskazuje na to, że termin jest realny.  Radny Robert Fila powiedział, że ruch na tej ulicy 

odbywa się na zasadzie partyzantki, jest obawa aby nie doszło do „jakiegoś” potrącenia 

pracowników, ponieważ trwają jeszcze prace i jest to  bardzo ryzykowne. Radny Robert Fila 

zapytał, także jaki był pierwotny termin oddania ulicy Poniatowskiego? Starosta odpowiedział, że 

termin oddania był zaplanowany na 10 listopada. Radny Robert Fila zapytał, czy wykonawca 
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będzie płacił  kary umowne za nie dotrzymanie terminu? Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, 

że Zarząd Powiatu nie przewiduje takich kar. Radny Robert Fila zapytał, czy był zawierany aneks 

do umowy i jeśli był to na jakiej podstawie Zarząd podjął decyzję, że umowa był aneksowana oraz  

czy były w pierwotnej umowie  zapisy o nie dotrzymaniu terminu oddania ulicy Poniatowskiego? 

Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, że „aneks został podpisany dlatego, że przy tak dużej  

inwestycji wyszło bardzo dużo nieprzewidzianych w projekcie robót, gdzie np. wymieniono 300 m 

starej rury gazowej. Starosta dodał również, że było wiele kolizji  przy budowie tej ulicy, których 

nie brano pod uwagę np. brak ludzi do pracy  w firmie i okazuje się, że  nie można zrealizować zadań 

w terminie. Inwestycja była bardzo skomplikowana i bardzo dobrze, że Firma Strabag realizowała 

to zadanie, ponieważ inne firmy mogłyby sobie z takim przedsięwzięciem nie poradzić. Radny 

Robert Fila powiedział, że Starosta pilnuje interesów Powiatu i nie chciałby aby tempo prac odbiło 

się na jakości wykonania, ponieważ na początku na tej budowie nic się nie działo a teraz wyraźnie 

prace nabrały tempa. Dodał również, że  Firma Strabag jest doświadczoną firmą, która dokonała 

analizy przed przystąpieniem do przetargu i realizuje trudniejsze inwestycje, więc czy były 

merytoryczne przesłanki ku temu aby aneksować umowę i przedłużać termin oddania ulicy? A jeśli 

były kolizje to w dzienniku budowy są zapisy, że nie można było wykonać pewnych prac i stąd 

pytanie także mieszkańców dotyczące terminu przedłużenia inwestycji. Starosta Janusz 

Zarzeczny odpowiedział, że „nie jestem rzecznikiem firmy, na każdym spotkaniu rady budowy  był 

i nie było tak łatwo tego zadania skończyć a dla tej firmy była to najtrudniejsza inwestycja w tym 

roku”. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach powiedziała, że termin 

zakończenia realizacji zadania był  określony w umowie, ale z ustawy o prawie zamówień 

publicznych zmiana terminu jest możliwa i została ona udokumentowana przez wykonawcę 

a termin  został przesunięty o taką ilość dni w jakich były wykonywane dodatkowe prace i tak np.   

na ulicy Komisji Edukacji Narodowej występowały grunty ilaste i trzeba było zagęścić grunt, 

dodatkowo trzeba było  uszczelnić rurę gazową na odcinku 350 m i to też wydłużyło termin 

zakończenia inwestycji. Radny Robert  Fila zapytał, że w sprawozdaniu z działalności Zarządu 

Powiatu z 15 listopada Zarząd podjął uchwałę  w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego 

SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego  w Stalowej Woli na czym ten program naprawczy 

ma polegać, jakie mają być efekty i na podstawie czego chce Pan Starosta rozliczyć Dyrektora 

Szpitala? Radny dodał, że ¾ tego dokumentu stanowi analizę stanu, który już znamy z informacji 

publicznych, które otrzymywaliśmy a 1/3 dokumentu to hasłowo podane informacje. Brakuje 

w nim efektów tych działań, jakie skutki, w jakim czasie mają być one wykonane i jaki efekt 

finansowy będzie z tych działań? Prognozowany wynik finansowy za 2017 rok to 4 mln zł  to jest 

kwota, która już jest  niebezpieczna dla finansów Szpitala. Za poprzedniego dyrektora było to 4,5 

mln zł i został odwołany , więc jest to porównywalna strata. Radny Robert Fila dodał, że brakuje 

w tym programie  pewnych  działań, bo na razie to lista pobożnych życzeń. Starosta Janusz 

Zarzeczny odpowiedział, że nie jest tak jak Radny mówi, Zarząd Powiatu skupił się na 

oszczędnościach i Dyrektor  SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego przedstawił 600 tys. 

zł w skali miesięcznej  oszczędności w następnym roku. Starosta dodał, że sytuacja finansowa 

szpitala jest niewspółmierna z tym jak Radny Robert Fila był Starostą w poprzedniej kadencji 
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i oddawał szpital. Strata Szpitala Powiatowego jest rzędu 3 mln zł i w tej kadencji musieliśmy 

spłacać podwyżki które Pan Robert Fila podpisał jako Starosta zeszłej kadencji oraz kredyt na 7 

mln zł. Starosta dodał, że Zarząd nie boi się o finanse szpitala i  może pogratulować Panu 

Dyrektorowi Edwardowi Surmaczowi za dobre zarządzanie Szpitalem, ma pełne zaufanie, 

prowadzi szpital jak Zarząd sobie życzy. Dyrektor SP ZZOZ  Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

Edward Surmacz zabierając głos powiedział, że były Starosta Robert Fila zaaprobował podwyżki 

na poziomie 3%  a  jest to kwota 1 mln 200 tys. zł rocznie za okres 2015,2016 rok i  w tym roku 

2 mln 400 tys. zł  oraz za poprzedniego Dyrektora spłacamy kredyt 7 mln zł to  Szpital wyszedłby 

na zero.  Dyrektor Szpitala dodał, że Program Naprawczy SP ZZOZ Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego jest realizowany, gdzie nastąpiły oszczędności: w sprzątaniu, zamówieniach 

publicznych, ochronie, realizacja własna, sprawy kadrowe to kwota 450 tys. zł miesięcznie. 

Dyrektor Szpitala powiedział, że na  koniec roku  przedstawi Zarządowi Powiatu sprawozdanie 

z tych podjętych działań. Radny Robert  Fila powiedział, że bazuje na przedstawionych liczbach, 

które są publikowane, ponieważ z Rady Społecznej został odwołany i z  tego co wie opozycja nie 

ma przedstawiciela w Radzie Społecznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego. Podwyżki były 

rozłożeniem na raty tego, co Pan Dyrektor  zostawił po sobie, czyli zaległości i nie wypłacona 

trzynastka a że pracownikom się należały  te pieniądze to w długim terminie czasu zostały one 

wypłacone. Radny Robert Fila powiedział, aby nie zakłamywać rzeczywistości za pomocą sztuczek 

księgowy  jak to się stało w roku 2015, 2016, gdyż w dłuższej perspektywie nie da się tego ukryć 

i dobrze by było, żeby plan, który Pan Dyrektor przygotował został zrealizowany. Dyrektor Edward 

Surmacz powiedział, że w roku 2012 powstał program naprawczy, który był przygotowany pod 

przewodnictwem związków zawodowych i Radnego Wojciecha Korkowskiego, ale ten program był 

widmem, więc jeśli Pan Radny  krytykuje to najpierw swój program, którego nigdzie nie ma. 

Dyrektor dodał, również, że sytuacja finansowa Szpitala jest  dobra, gdyż na koniec roku samych 

nadwykonań jest na kwotę 5 mln zł. Radny Robert Fila zapytał Starostę jakie zmiany zostały 

dokonane w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego? Starosta Janusz Zarzeczny 

chcąc zakończyć wątek Szpitala Powiatowego powiedział, aby oprzeć się na liczbach i nie 

przerzucać argumentacji z jednej strony na drugą, nikt nie mówi, że jest super w szpitalu, sytuacja 

finansowa jest dobra, mamy nadwykonania na poziomie 5 mln zł, strata pomniejszyła się do 3 mln 

600 tys. zł, przy tym co się działo wcześniej w szpitalu to sytuacja finansowa jest pod kontrolą. 

Sekretarz Powiatu Helena Krasoń powiedziała, że zmiany w Regulaminie Organizacyjnym 

dotyczyły  wspólnego zakresu działań naczelników, gdzie dołączono zapis „nadzór nad systemem 

sprawozdawczym GUS.” Zmiany w nazywnictwie stanowisk dotyczyły Wydziału Promocji, Kultury, 

Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: 

1) stanowisko pracy ds. promocji symbol PKZ I  

2) stanowisko pracy ds. kultury i zdrowia symbol PKZ II 

3) stanowisko pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz projektów 

nieinfrastrukturalnych symbol PKZ III” 
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Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia zadań, które wykonywane były przez pracownika 

zatrudnionego na stanowisku ds. organizacyjnych i nadzoru w Wydziale Organizacji i Zarządzania 

Kryzysowego o symbolu OZK III-2. Zadania:   

a. opracowywanie, moderowanie i rozwój serwisu internetowego Starostwa,  

b. tworzenie i wdrażanie nowych usług elektronicznych I, II, III i IV rzędu na platformach 

elektronicznych ePUAP oraz PSeAP, 

przeniesiono do zadań w zakresie promocji (Wydział Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi). Wykreślono z zadań z zakresu  spraw organizacyjnych: 

opracowywanie materiałów graficznych dla Starostwa. 

Do zadań w zakresie informatyzacji dodano zadania dotyczące:  

a. współdziałania w tworzeniu i wdrażaniu nowych usług elektronicznych I, II, III i IV rzędu na 

platformach elektronicznych ePUAP oraz PSeAP, 

b. pomocy w opracowywaniu, moderowaniu i rozwoju serwisu internetowego Starostwa, 

c. współdziałania przy koordynacji wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją 

z Wydziałem Organizacji i Zarządzania Kryzysowego. 

Dokonano również rozszerzenia o jedno stanowisko ds. prawa jazdy w Wydziale Komunikacji 

i Transportu. Radny Wojciech Korkowski powiedział, że chce uściślić pewne rzeczy, które były 

wypowiedziane podczas dyskusji w sprawie Programu Naprawczego SP ZZOZ Powiatowego 

Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Dodał, że Dyrektor Szpitala jest dobry menadżerem 

i jego Plan Naprawczy jest dobry, ale Szpital funkcjonuje w innych realiach niż w poprzedniej 

kadencji. Poinformował, że nie był Przewodniczącym zespołu, który przygotowywał Program 

Naprawczy za poprzedniego Zarządu, tylko Przewodniczącym Komisji która miała spowodować, że 

związki zawodowe nie pójdą do Sądu a skończyło się to zawarciem porozumienia odnośnie wypłaty 

tzw. trzynastek. Radny Wojciech Korkowski dodał, również, że dobrze się stało, że koło  się 

zatoczyło i Pan Dyrektor wrócił na stanowisko Dyrektora Szpitala, ale jest to tylko jego osobista 

uwaga. Poprzedni Zarząd też wykonał swoją robotę bardzo dobrze  i każdy kto zarządza Szpitalem  

miał swój pozytywny udział, a w tej sytuacji w jakiej znajduje się Szpital Powiatowy trzeba się 

wspierać, ponieważ Szpital jest naszym wspólnym dobrem i Rada Powiatu powinna go wspierać. 

Wiceprzewodniczący Marek Ujda powiedział, że nie byłoby potrzeby  tworzenia  programu 

naprawczego, gdyby nie zmieniły się reguły gry, przecena procedur, wzrost wynagrodzenia oraz 

wzrost zapotrzebowania z 30 tysięcy na 33 tysiące hospitalizowanych. Starosta Janusz Zarzeczny 

poinformował, że zbliżamy się do końca roku i kończą się bardzo duże inwestycje o znaczeniu 

historycznym np. ulica Poniatowskiego to jest sukces, termomodernizacja szkół, budowa 

lądowiska, wyposażenie OIM w nowy sprzęt, przebudowa SOR, remont gabinetów świątecznej 

i nocnej opieki. Dokonano wielu dobrych inwestycji i  należy się cieszyć się z tego, chociażby biorąc 

udział w odbiorach tych inwestycji. Na tym dyskusję zakończono. Innych uwag i pytań nie 

zgłoszono. 

 



 7 

Ad. 5 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym 

w Powiecie Stalowowolskim. 

Przewodniczący Rady poinformował, że informacja była omawiana podczas posiedzeń Komisji 

Rady Powiatu. Zapytał czy są pytania lub uwagi? Nie zgłoszono.  

Rada Powiatu zapoznała się z Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego o stanie sanitarnym w Powiecie Stalowowolskim. 

 

Ad. 6 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że informacja była omawiana podczas posiedzeń Komisji 

Rady Powiatu. Zapytał czy są pytania lub uwagi?  Radny Marek Kopera  zapytał jaki jest powód 

tego, że w dwóch placówkach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski jest znacząco niska ilość 

godzin funkcjonowania gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 

w porównaniu z innymi placówkami? Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik odpowiedziała, 

że na taką ilość godzin zostały zawarte umowy przez dyrektorów tych placówek. Radny Marek 

Kopera poprosił Panią Naczelnik Edukacji aby w przyszłości uzupełnić tą informację jakie są losy 

absolwentów w których realizowane były innowacje pedagogiczne i jak to się przedkłada na wybór 

szkół wyższych. Radny Marek Kopera zapytał czym jest spowodowane, że nakłady na  

doskonalenie zawodowe spadły do poprzedniego roku i wobec tego jak to będzie to wyglądało 

w 2018, ponieważ przy wprowadzeniu reformy oświaty środki na szkolenia nauczycieli powinny 

być większe. Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik odpowiedziała, że środki na 

dokształcanie nie zostały wykorzystane, ponieważ nie było takiego zapotrzebowania. Starosta  

Janusz Zarzeczny  powiedział, że środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego 

polega na procentowym  odpisie i jeśli jest mniej uczniów to ta kwota spada minimalnie, ale nie ma 

problemu ze szkoleniami, nikt nie narzeka, szkoły powiatowe korzystają z wielu projektów 

unijnych, z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, więc jest ogrom tych szkoleń. Na tym dyskusję 

zakończono. 

 Rada zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2016/2017.  

 

Ad.7      Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016. 

Przewodniczący Rady poinformował, że informacja była omówiona podczas Komisji Rady Powiatu. 

Zapytał czy są pytania lub uwagi? Nie zgłoszono.  

Rada zapoznała się z informacją dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016. 

 

Ad. 8 Zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że plan pracy Rady Powiatu Stalowowolskiego był omawiany 

podczas Komisji Rady Powiatu. Zapytał czy są pytania lub uwagi. Nie zgłoszono.  Zarządził 

głosowanie. Głosów za -23, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Rada zatwierdziła plan pracy Rady Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018. 
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Ad. 9 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był podczas Komisji Rady 

Powiatu. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie. 

Głosów za – 23, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXXIII/233/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018. została podjęta. 

 

Ad. 10 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia 

zadań Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był podczas Komisji Rady 

Powiatu. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie. 

Głosów za – 23 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXXIII/234/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia zadań 

Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli została podjęta. 

 

Ad. 11  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. 

  . Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był podczas Komisji Rady 

Powiatu. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie. 

Głosów za – 23, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXXIII/235/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. 

została podjęta. 

 

Ad.12  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia 

zgody dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na oddanie 

w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki o nr ewidencyjnym 2294/6 obręb 

0003-Centrum w Stalowej Woli na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz działalności 

w zakresie sprzedaży leków. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był podczas Komisji Rady 

Powiatu. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie. 

Głosów za –23 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXXIII/236/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody 

dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na oddanie 

w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki o nr ewidencyjnym 2294/6 obręb 
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0003-Centrum w Stalowej Woli na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz działalności 

w zakresie sprzedaży leków  została podjęta. 

 

Ad.13  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki o nr 

ew. 382 i 383/1, obręb 2 -Rozwadów, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, na 

rzecz Gminy Stalowa Wola. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był podczas Komisji Rady 

Powiatu. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Radny Robert Fila zapytał odnośnie 

przekazania tego budynku jaka instytucja będzie w nim urzędowała? Jaki udział ma miasto, 

ponieważ z informacji, które są dostępne mają to być Wody Polskie i będą jako państwowa  osoba 

prawna a terenowe jednostki organizacyjne w strukturze tych Wód Polskich, więc nie rozumie 

udziału miasta w tym zadaniu oraz czy Powiat nie może  być fundatorem tego przedsięwzięcia? 

Starosta Janusz Zarzeczny poinformował, że Wody Polskie  podlegają administracji rządowej, jest 

potrzeba zrobienia prac adaptacyjnych tego obiektu dla tej administracji, a poza tym  przez ten czas 

nieruchomość stoi nieużytkowana i niszczeje. Prezydent zwrócił się do Powiatu, że miasto 

przygotuje ten budynek i do końca roku przystosuje ten obiekt do użytkowania, a Powiat na to nie 

ma pieniędzy. Lepiej więc przekazać tą nieruchomość, dać miejsca pracy, przy czym powstanie 

takiej instytucji ożywi Rozwadów, dlatego jako Zarząd widzimy w tym sens, tym bardziej, że 

z miastem współpraca się układa bardzo dobrze. Starosta dodał, również, że gdyby Zarząd miał 

pomysł na ten obiekt to by go nie przekazywał w formie darowizny. Zarząd Powiatu ogłaszał 

przetargi ale nie ma chętnych i  uznał, że jest to społecznie dobry ruch. Radny Robert Fila 

powiedział, że nie kwestionował tego, że instytucja jest potrzebna, Zarząd wyraził zgodę, miasto 

nie będzie korzystało z tej nieruchomości, tylko inna instytucja, więc nie rozumie  tego ruchu 

w jakim celu mamy przekazywać miastu, chyba , że jest to na zasadzie „miasto nam pomogło 

i miasto wystawia nam rachunek” więc musimy się rozliczyć. Na tym dyskusję zakończono. 

Przewodniczący zarządził głosowanie. 

Głosów za – , przeciw – 0, wstrzymujących się – 2. 

Uchwała Nr XXXIII/237/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki o nr ew. 382 

i 383/1, obręb 2 -Rozwadów, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, na rzecz 

Gminy Stalowa Wola  została podjęta.  

 

Ad.14 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach 

strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był podczas Komisji Rady 

Powiatu. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie. 

Głosów za –23 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 
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Uchwała Nr XXXIII/237/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach 

strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów została 

podjęta.  

 

Ad.15  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu 

Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do 

kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników 

powiatowych urzędów pracy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały omawiany był podczas Komisji Rady 

Powiatu. Zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Nie zgłoszono. Zarządził głosowanie. 

Głosów za –23 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Uchwała Nr XXXIII/239/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniająca uchwałę 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu 

samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do 

kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników 

powiatowych urzędów pracy została podjęta. 

 

Ad.16 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego wyrażającej zgodę na 

zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przyjęcia do 

realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja 

i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku”. 

Przewodniczący zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosów za –23 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 Uchwała Nr XXXIII/240/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażającej zgodę 

na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przyjęcia do realizacji 

zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji 

wojskowej w 2018 roku” została podjęta. 

 

Ad.17  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. 



 11 

Przewodniczący zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosów za – 23, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 Uchwała Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. 

 

Ad.18 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok.  

Przewodniczący zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosów za –23 , przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 Uchwała Nr XXXIII/242/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok została podjęta. 

 

Ad.19 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2039. 

Przewodniczący zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania? Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosów za –22 , przeciw – 0, wstrzymujących się –1 . 

 Uchwała Nr XXXIII/243/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017-2039 została 

podjęta. 

 

Ad.20 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego  w sprawie emisji obligacji.  

Przewodniczący zapytał czy są ewentualne uwagi bądź pytania?  Radny Robert Fila powiedział, że 

ma uwagi  co do trybu wprowadzenia tego projektu uchwały na zasadzie wrzucenia w ostatniej 

chwili. Radni są stawiani przed faktem dokonanym i wiadomo, że  Rada stanowi monolit, ale 

jesteście także mieszkańcami i  podejmowane decyzje powinny mieć na celu reprezentowanie 

Powiatu. Nie dano szansy przedyskutowania tego projektu, gdzie po raz kolejny się zadłużamy. 

Stopy procentowe są niskie, za chwilę mogą wzrosnąć, kwota obsługi tego zadłużenia będzie dużo 

większa. Należy rozważyć wydatki, które są strategiczne, z części zrezygnować a podejmowanie 

tego typu uchwał powinno być poprzedzone dyskusją. Starosta Janusz Zarzeczny  odpowiedział, 

że to nie jest wrzutka, ponieważ projekt uchwały był przygotowany na posiedzenia Komisji, ale była 

ona mniej korzystna, więc musieliśmy ją zmienić  i nikt tego celowo nie zrobił. Starosta zgodził się 

z Radnym, że trzeba dbać o interes mieszkańców, więc gdy są pieniądze na blok operacyjny to 

korzystamy z tej szansy, jest to inwestycja na 30-50 lat z myślą i  troską o mieszkańcach. Ten blok 

operacyjny, który mamy obecnie w Szpitalu Powiatowym jest od 1953 roku i nie jest w stanie 

funkcjonować na  dzisiejsze czasy, a to by skutkowało zamknięciem Szpitala. Przewodniczący Rady 

Powiatu Ryszard Andres poinformował, że Zarząd Powiatu w dniu 28 listopada zwrócił się 

z wnioskiem o wprowadzenie projektu uchwały i projekt był opiniowany przez Komisję Budżetu, 
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Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Radny Robert Fila powiedział, że nie jest przeciwnikiem 

bloku operacyjnego, wręcz przeciwnie, od dawna  wiadomo było, że poprzedni Zarząd stał na 

stanowisku, że jeśli będzie okazja do pozyskania funduszy będziemy do tego aplikować. Radny 

Robert Fila powiedział, że przy okazji zadłużania się Powiatu zawsze zabierał głos a przyszłości 

nie jesteśmy w stanie przewidzieć i trzeba tą rezerwę mieć.  Nie można realizować wszystkich 

inwestycji, tylko je „gradować” dodając, że ma uwagi do tego czy nie można było czegoś ominąć, na 

czymś zaoszczędzić a nie teraz emitować kolejny raz obligacje. Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa 

w uzupełnieniu dodała, że o 15 mln deficycie i spłatach na rok 2018 Radni wiedzieli już od 

poprzedniej Sesji. Pani Skarbnik powiedziała, że projekt uchwały był tak późno przekazany, 

ponieważ sytuacja do tego zmusza, gdyż liczono na duży projekt współfinansowany z budżetu Unii 

Europejskiej, ale jest trudność z uzyskaniem zaliczki na którą oczekujemy po kilka miesięcy. 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 pokazuje, że nie będziemy mieć płynności 

finansowej, jeśli nie uzupełnimy jeszcze o te 2 mln 810 tys. zł, chociaż są obawy czy to wystarczy. 

Zrobienie postępowania w sprawie emisji obligacji daje nam możliwość lepszych warunków 

pożyczania pieniędzy w postaci emisji obligacji.  Pani Skarbnik dodała, że WIBOR jest dla 

zadłużonych samorządów bardzo korzystny, ponieważ w 2016 roku był na poziomie 5%  a teraz 

najbardziej nam zależy na zapewnieniu płynności finansowej. Starosta Janusz Zarzeczny na koniec 

dyskusji powiedział, że jest nadzieja w roku 2019, gdy do szkół powiatowych przyjdzie o jeden 

rocznik więcej uczniów, ponieważ wraz z nimi do budżetu powinno trafić do budżetu 5 mln zł 

i wtedy skończyłyby się problemy, gdyż największą kulą u nogi są problemy finansowe w oświacie. 

Radny Robert Fila powiedział, że  strona rządowa też umie liczy i może dokonać jakiejś korekty 

i tych pieniędzy nie będzie. Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, że jeśli będzie uczniów więcej 

to tych pieniędzy też będzie więcej i  Zarząd Powiatu na to liczy. Na tym dyskusję zakończono. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosów za – , przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. 

 Uchwała Nr XXXIII/244/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie emisji obligacji 

została podjęta. 

 

Ad. 21 Interpelacje i zapytania. 

 Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają interpelacje lub zapytania.  

 Nie zgłoszono. 

 

Ad. 22 Wolne wnioski i informacje.  

 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że wpłynęły odpowiedzi na wnioski Radnych Jana 

Nowaka, Edwarda Sulicha oraz na zapytanie Radnego Roberta Fili. Radny Robert Fila podziękował 

Panu Staroście za przygotowaną odpowiedź oraz zapytał czy są jakieś plany i czy podjęto jakieś 

działania w związku z wizytą w Chinach. Starosta Janusz Zarzeczny odpowiedział, że podjęta 

została  współpraca z Politechniką Rzeszowską, jest zaplanowane spotkanie z Wiceprezesem Firmy 

Liugong, w planach jest  darmowe nauczanie języka chińskiego w szkołach dla chętnych, a także 

w przemyśle poczyniono pewne ruchy. Starosta podkreślił, że ta wizyta była bardzo owocna, 
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rozmowy były prowadzone w różnych grupach dyskusyjnych, udział brali w tym wyjeździe także  

Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezydent Miasta Stalowa Wola. 

 

Ad. 23     Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres zamknął obrady Sesji wypowiadając formułę 

„Zamykam obrady XXXIII Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego”. 

 

Protokołowała: 

Marta Lebioda 

   

 Ryszard Andres 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


